
MEB Anahtar Uygulaması Nedir? 

Kurulumu Nasıl Yapılır? 

 

MEB Anahtar Uygulaması Nedir? Kurulumu ve Kullanımı Nasıl Yapılır? İşte MEB Anahtar 
Kurulum Kılavuzu 

MEB'in tüm bilişim uygulamalarına tek MEBBİS kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile giriş 
yapılabiliyor.Bu nedenle MEBBİS şifresinin güvenliği daha önemli hale geldi. 
MEB bu nedenle MEBBİS'e girişi daha güvenli hale getirmek için "MEB Anahtar Uygulaması" nı 
geliştirdi. 

Bu amaçla MEB , illere 3 Nisan 2019 tarihinde "MEB Anahtar Uygulaması" konulu aşağıdaki 
resmi yazıyı gönderdi.Yazıya göre, MEB Anahtar Uygulamayıaktif hale getiren kullanıcılar, 
MEBBİS'e giriş yaptıklarında mobil uygulama tarafından üretilmiş Doğrulama Kodu girmeleri 
gerekecektir. 

MEB Anahtar Uygulaması ile internet erişimine ihtiyaç duyulmadan kişiye özel 30 sn'lik 
periyotlarla Doğrulama Kodu üretebildiği için kısa mesaj veya E-posta ile doğrulamada yaşanan 
gecikme sorunları yaşanmamaktadır. Ayrıca;İP kısıtlaması olmadan her türlü internet bağlantısı 
ile kullanılabilmektedir. 

MEB Anahtar Uygulaması istendiği zaman iptal edilebilir.Bunun için eğer uygulamayı 
kullanıyorsanız, telefondan uygulamayı kaldırıp MEBBİS girişte "MEB Anahtar" a tıklayıp iptal 
edebilirsiniz. 

MEBBİS de, MEB Anahtar uygulamasının kurulum adımları: 

1) Kullandığınız mobil cihazın türüne göre Android cihazlar için Google Play, iOS cihazlar için 
Apple App Store üzerinden MEB Anahtar uygulamasını, mobil cihazınıza yükleyiniz.  



 
2) Bilgisayarınızda https://mebbis.meb.gov.tr adresinden MEBBİS’ e giriş yapınız. 
 
3) Anasayfada yer alan menüden MEB Anahtarı seçiniz. 

 

4) Karşınıza gelen sayfada Kuruluma Başla düğmesine tıklayınız.  

https://mebbis.meb.gov.tr/


 

  

  

  

  

  

 
5) Sonraki ekranda MEBBİS giriş şifrenizi giriniz ve Giriş Yap düğmesine basınız. 



 

6) Karşınıza eşleştirme yapabilmek için gerekli olan kare kod gelecektir.  (Karşınıza gelecek olan 

kamera kullanım iznini onaylayınız. Bilgisayar ekranında ki kare kodu mobil cihazınıza okutunuz.) 
 

 

 
Bu aşamadan sonraki işlemler mobil cihazınız üzerinde gerçekleştirilecektir. 

7) Mobil cihazınızda MEB Anahtar uygulamasını açınız. 



 

8) MEB Anahtar uygulamasında Tanıtım ekranlarını Sonraki düğmesine basarak geçiniz. 

  

 

9) Kuruluma Başla düğmesine ardında Tamam düğmesine basınız. 



 

 

  

10) Mobil uygulamada eşleştirme tamamlanacak ve doğrulama kodları üretilmeye başlayacaktır. 

11) Bilgisayarda kurulum sayfasında Kurulumu Tamamla düğmesine basınız. 

NASIL VE HANGİ AŞAMADA KULLANILIR? 

Eğer bütün bu işlemler doğru bir şekilde yapıldıysa MEBBİS'e ilk giriş aşamasından sonra ikinci 
aşamada Cep telefonundaki MEB Anahtar Uygulamasını üreteceği şifreyi girmeniz gereken ikinci 
bir güvenlik girişi çıkacak (Resimdeki gibi) 



 

Doğrulama kodunu almak için Telefondaki "MEB Anahtar" uygulamasını açınız. 

 

DİKKAT:Bu uygulamayı aktif eden kullanıcılar uygulamanın yüklü olduğu telefonsuz MEBBİS'e 
normal giriş yapamazlar. Ancak E-DEVLET ile giriş yapabilirler. 



Önemli Uyarı : MEB Anahtar uygulaması ile MEBBİS girişinde doğrulama kodları ile ilgili sorun 
yaşamamak için mobil cihazınızın tarih/saat ayarlarının otomatik ayarda olması 
gerekmektedir. 

MEB'in "MEB Anahtar Uygulaması" konulu resmi yazısı 

 

 


